
   صحيفة الوقائع:
 

 ست سنوات من اإلنجازات المميزة  -يوران ماربي 

من حكومة   IANAانتقال اإلشراف على وظائف  عملية خالل المراحل األخيرة من ICANNقاد مؤسسة )منظمة(  •
 الواليات المتحدة إلى مرحلة ما بعد انتقال الشرعية الكاملة دعماً لمهمتها المعترف بها عالميًا.

 

 من خالل:  COVID-19خالل الجائحة العالمية  ICANNقاد  •
o   االنتقال بسالسة من االجتماعات العامة المختلطة بين الحضور شخصياً وعن بعد إلى االجتماعات العامة

 ة.االفتراضي
o .خلق بيئة للفريق العالمي لمواصلة عمله عن بعد مع الحفاظ على اإلنتاجية والفاعلية  
o  نقلICANN .مرة أخرى إلى االجتماعات المختلطة المحسنة مع انحسار الوباء 
o  وضع صحة موظفي منظمةICANN .وسالمتهم في المقام األول 
o أسبوعية للموظفين لتوفير االستمرارية والمعلومات واألمن خالل أوقات يصعب فيها  يةعقد جلسات معلومات

 التنبؤ بدقة. 
 

 من خالل:  ات السياس  اتإلحراز تقدم في تحسينات هامة على عملي ICANNالشراكة مع مجتمع  •
o ( رعاية عالقة ثقة وتعاون مع قادة المنظمات الداعمة / اللجان االستشاريةSO / AC لمعالجة )  مجموعة من

 القضايا. 
o " إنشاء مشروعHubba Bubba.لتحديد وتوثيق انسيابية العمليات ونقاط التلكؤ والمآزق " 
o  .قيادة عملية وضع ورقة فكر حول السياسات القائمة على التوافق 
o  .العمل مع المجتمع لتطوير هيكل حوكمة لخوادم الجذر 

   من خالل: ICANNتحسينات تشغيلية موجهة لمؤسسة  •
o   إنشاء عملية سنوية واضحة لضمان خطة إستراتيجية حية مستنيرة من قبل المجتمع والمؤسسة وتحليالت

 اتجاهات مجلس اإلدارة. 
o  .توجيه إنشاء شبكة تنظيمية واضحة إلدارة المشاريع 
o  ة والمجتمع من خالل استحداث إصدار تقرير المدير  انسيابية التقارير التشغيلية المقدمة إلى مجلس اإلدار

  التنفيذي.
 

بالمائة من الردود اإليجابية على استبيان   90، مما نتج عنه الحصول على  ICANNتقوية وتطوير ثقافة منظمة  •
   المشاركة الذي شارك فيه سائر الموظفين، من خالل:

o إزالة الحواجز بين األقسام المختلفة . 
o  التعاون بين األقسامتشجيع . 
o تقديم مفهوم قيادة اللجنة التوجيهية للمشاريع المعقدة متعددة الوظائف . 
o ترسيخ عقلية التدريب والتطوير عبر مديري وقادة الخطوط األمامية . 

 

( لفصل الموارد لدعم زيادة قدرة المنظمة على معالجة  SFICRإنشاء الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع ) •
 شاريع متعددة السنوات والتركيز على توصيات المجتمع.الم
 

إلجراء تقييم لتوصيات السياسات الخاصة بمجلس المنظمة وهي آلية  -تم إنشاء مرحلة التصميم التشغيلي  •
والتي يعتبرها مجلس اإلدارة   ICANN ( أو توصيات أخرى مقدمة من قبل مجتمعGNSO) لألسماء العامة الداعمة

أنها مناسبة، ألجل تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات ذات الصلة لمداوالته حول ما إذا كان يتعين عليه الموافقة على  
 التوصيات المذكورة.  

 

 ( والتخفيف من حدتها وآثارها، وذلك من خالل: DNS) بذل الجهود لرصد تهديدات أمن نظام اسم النطاق •



o موعة الدراسة الفنية لمبادرة تيسير أمن نظام اسم النطاق  لبحث آليات لتعزيز التعاون واالتصاالت إنشاء مج
 حول مشاكل األمن واالستقرار ذات الصلة بنظام اسم النطاق. 

o ( إطالق مشروع التبليغ عن نشاط انتهاك النطاقDAAR في )ICANN   لدراسة تهديدات تسجيل اسم النطاق
 طاق( في سائر سجالت نطاقات المستوى األعلى. األمنية )انتهاك الن

 

   وأن تكون مستقلة في وضع السياسات، وذلك من خالل: ICANNالمشاركة الناجحة مع الحكومات حول العالم لحماية  •
o   أن تصبح عضوا في قطاع التنمية في االتحاد الدولي لالتصاالتITU 
o تعزيز العالقات مع المنظمات الحكومية الدولية 

 

 إنشاء مبادرات لتوفير وصول أوسع نطاقاً إلى اإلنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك من خالل:  •
o  للجمع بين الشركاء متقاربي التفكير لتوسيع اإلنترنت في إفريقيا.إطالق مبادرة التحالف من أجل إفريقيا الرقمية 
o  .زيادة الوعي حول القبول الشامل وأسماء النطاقات المدّولة 
o   وضع إستراتيجية تنصيب خوادم جذر ُمدارة من قبلICANN  أي(IMRS  لتمكين الرد على استعالمات )

على الشبكات والخوادم في أجزاء أخرى من العالم وتقليل اإلنترنت اإلقليمية داخل المنطقة، بدالً من االعتماد 
   تأثير الهجمات اإللكترونية المحتملة.

 
 


